
Ekonómia na doma 

Toto je výsek z učebnice Ekonómia v 31 hodinách. Viac príkladov či 
cvičení nájdete v knihe a prislúchajúcom učiteľskom manuáli. 

1.	Úloha	ekonómie	
Posledné roky nás naučili, že aj také obyčajné veci ako rúška na tvár môžu byť vzácne. Ich 
cena sa bežne pohybuje okolo 1 eura, no počas zúriacej pandémie ich ceny vystrelili nahor 
a stali sa vzácnym tovarom. Prečo je to tak? Od čoho sa odvíja vzácnosť niektorých 
výrobkov?   

V správach sa zároveň stále diskutuje o ekonomike, zavretých podnikoch a už 
istej ekonomickej recesii. Za pár týždňov sa situácia výrazne otočila a mnohí z nás už pocítili, 
že ekonomické dopady sa budú týkať priamo alebo nepriamo každého z nás. Ako nám 
pomôžu ekonomické vedomosti prekonať ťažké obdobie? Vedia ekonómovia predpovedať 
ekonomickú budúcnosť? A ako nás vedia rastúce ceny pripraviť na hroziace problémy?   

V prvej kapitole Ekonómie na doma sa dozviete, čo vlastne skúma ekonómia a ako vysvetľuje 
javy ako ceny rúšok, či nedostatok prírodných zdrojov. 

Vzácnosť vs. Potreby 

Žijeme vo svete vzácnych zdrojov a neustále čelíme nutnosti výberu. Vyberáme si vec, ktorá 
sa nám zdá hodnotnejšia než iná možnosť. Vzácnosť zdrojov je hlavný problém 
ekonómie. Čelia jej jednotlivci, komunity aj štáty a každé rozhodnutie, ktoré vo svete 
vzácnych zdrojov urobia, by sa malo považovať za ekonomickú aktivitu. 

Jedna vec na svete je však neobmedzená a ľuďom vôbec nechýba – sú to potreby. Potreby 
niektorých ľudí sú jednoduché a základné – ľudia chcú príjemné domáce prostredie. Iní zasa 
túžia po tom, aby sebe a svojim vnúčatám zabezpečili bohatú budúcnosť. 

Ekonómia je spoločenská veda, ktorá skúma ľudské správanie a spôsoby využívania 
vzácnych zdrojov. Úlohou ekonómie je vyriešiť problém, ako využívať vzácne zdroje na 
uspokojenie neobmedzených potrieb. 

Čo nie je ekonómia? 

Ekonómia sa nezaoberá číslami, vzorcami a peniazmi, ale skôr ľuďmi a ich konaním. Čísla, 
vzorce, štatistiky, kalkulačky, tabuľky v Exceli a iné intelektuálne pomôcky sú len nástrojmi 
ekonómie. Pomáhajú ekonómom porozumieť ľudskému konaniu a presnejšie ho 
znázorňovať. 

Čo je úlohou ekonóma? 

Ekonóm nehovorí, aké správanie je správne. Ekonómia nemá za cieľ hodnotiť, čo je pre 
surfistu správne: trénovať trikrát denne alebo ležať v hojdacej sieti a popíjať kokosové 
mlieko. Všetci ľudia sa správajú racionálne, aby dosiahli svoje ciele. Nie všetky vybrané 
prostriedky sú efektívne, ale neznamená to, že sú iracionálne. Ekonóm Ludwig von Mises 
uviedol príklad toho, ako rozoznať racionalitu a efektivitu. Povedal, že pred stovkami rokov 
lekári liečili rakovinu prostriedkami, ktoré moderná medicína odmieta. Neznamená to však, 



že tí lekári sa správali iracionálne. Robili všetko, čo v tom čase bolo možné, a vybrali si 
prostriedky, ktoré boli v tom čase najlepšie. Z pohľadu dnešných lekárov sa tie prostriedky 
zdajú neefektívne, ale nie sú iracionálne. 

Ekonómia je spoločenská veda. 

Spoločenské vedy – sú všetky vedy, ktoré skúmajú vzťahy medzi ľuďmi v spoločnosti: okre 
ekonómie napr. psychológia, sociológia, politológia, história, atď. 

Prírodné vedy – sú všetky vedy, ktoré skúmajú hmotný, prírodný svet: fyzika, chémia, 
biológia atď. 

Mikroekonómia  – Odvetvie ekonómie, ktoré skúma ekonomické problémy jednotlivcov a 
firiem, napríklad rozpočet konkrétnej osoby či rodiny alebo príjmy a zisky firmy. 

Makroekonómia  – Odvetvie ekonómie, ktoré skúma ekonomiku ako celok, napríklad štátny 
rozpočet, infláciu alebo mieru nezamestnanosti v krajine. 

Otestujte sa: https://forms.gle/FAvUnHZxXNy3Gp1e7 

  



2.	Ako	funguje	trh	(1.	časť)	
Počas ekonomických kríz vlády vo svete pripravujú rôzne opatrenia na záchranu ekonomiky. 
Daňové úľavy, zjednodušenie podnikania, či nové monetárne stimuly od Európskej centrálnej 
banky. Práve posledný bod je v tomto kontexte zaujímavý. Prečo v čase krízy nemôžeme len 
tak vytlačiť nové peniaze? Aké sú základné funkcie a vlastností peňazí?  

V súvislosti s koronavírusom a obmedzeným pohybom sa hovorilo aj o sebestačnosti 
Slovenska. Mnohí ľudia volali po tom, aby slovenskí farmári vypestovali všetky plodiny, ktoré 
spotrebujeme a aby sme nedovážali potraviny zo zahraničia. V tejto kapitole sa dozviete, že 
práve vďaka obchodovaniu so zahraničím prosperujeme. Bez obchodovania by však naša 
spoločnosť potrebovala oveľa viac zdrojov na to, aby dokázala vyrobiť pomerné málo 
výrobkov. Prečo potrebujeme trh a obchodovanie? Ako môžeme vďaka výmene zbohatnúť?  

Bohatstvo a chudoba 

Všetci máme množstvo snov, túžob a plánov. Lenže všetci žijeme vo svete vzácnych zdrojov a 
musíme si vybrať, ktoré potreby sú dôležitejšie a ktorým budeme venovať čas, námahu a 
vzácne zdroje. Napriek tomu sa však niektorým ľuďom darí uspokojiť viac svojich túžob a žiť 
lepšie než ostatným. Napríklad Švajčiari si užívajú dlhší život vo väčšom bohatstve než 
obyvatelia africkej Nigérie. Existuje veľa dôvodov, prečo je život v rôznych krajinách taký 
rozdielny. Má na to vplyv história, kultúra, geografia a iné faktory. Ekonomický pohľad je 
však najdôležitejší pri študovaní dôvodov bohatstva spoločností. Teda aké pravidlá a 
inštitúcie fungujú v danej krajine pri využívaní vzácnych zdrojov. 

Aby sa ľuďom dobre žilo, je dôležitý systém, ktorý zabezpečuje ochranu ľudských práv. V 
Afrike, kontinente s najväčším počtom chudobných krajín, je ochrana majetkových práv 
slabá. Darí sa tam korupcii, gangom a vojenským zoskupeniam. Kedykoľvek môžu ľuďom 
vziať úrodu či iné vzácne statky. Ľudia sa často nemajú kde sťažovať a ako chrániť svoje 
majetkové práva. 

Chudoba – absolútna a relatívna 

Absolútna chudoba znamená životný štandard pod hranicou určitých minimálnych kritérií, 
napríklad dostupnosť čistej vody, minimálne množstvo potravy, strecha nad hlavou a 
vzdelanie. 

Relatívna chudoba znamená, že niektorí ľudia sú bohatší než iní. V každom spoločenstve sa 5 
až 10 percent ľudí (v závislosti od metodiky) s najmenším majetkom nachádza pod hranicou 
relatívnej chudoby. Teoreticky by sa aj jeden z desiatich milionárov v malej milionárskej 
spoločnosti nachádzal pod hranicou relatívnej chudoby. Takéto rozdiely nie sú skutočná 
chudoba a je nemožné odstrániť ich. 

Náklady obetovanej príležitosti – predstavujú najlepšiu možnosť, ktorú sme si nevybrali. 

Rozhodli ste sa chodiť do hudobnej školy a naučiť sa hrať na klavíri. Využili ste svoj čas 
dobre? Odpoveď sa zdá jasná: Samozrejme, že ste svoj čas strávili rozumne, pretože teraz 
môžete z času na čas hudbou potešiť svojich priateľov a rodinu. Možno sa v budúcnosti 
stanete učiteľom hudby. No čo ak existovala ešte lepšia možnosť, a vy ste ju odmietli? 
Napríklad ste mohli namiesto do hudobnej školy chodiť na tréningy futbalu. Možno by sa 
vám v tom darilo viac a stali by ste sa svetoznámym futbalistom. Namiesto toho teraz na 
Vianoce hráte pre rodinu Tichú noc. Hodnota najlepšej alternatívy, ktorú ste si nezvolili, 
predstavuje náklady obetovanej príležitosti. 



Náklady obetovanej príležitosti je niekedy ťažké zhodnotiť, pretože ich zvyčajne nevidíme a 
nevieme o nich. Dostupných alternatív je vždy veľa. Je to tá neviditeľná stránka našich 
rozhodnutí – niečo, čo sa mohlo stať, ale nestalo sa. 

Výmena – znamená obchodovanie s tovarmi alebo službami za odplatu iného tovaru či 
služby vrátane peňazí. 

Barter – predstavuje výmenu tovarov a služieb bez použitia peňazí. 

Deľba práce – označuje spôsob života v spoločnosti, pri ktorom jednotlivci s rôznymi 
schopnosťami vykonávajú prácu, ktorú dokážu robiť najlepšie, a potom si medzi sebou 
vymieňajú výrobky, ktoré vytvorili.  

Výmena sa na svete objavila, keď ľudia pochopili výhody deľby práce. Ľudia si uvedomili, že 
keď robia to, čo vedia najlepšie a s čím majú najviac skúseností, dokážu toho urobiť viac a 
urobiť to lepšie a rýchlejšie a potom si môžu výsledky svojej práce vymeniť s inými 
ľuďmi. Tým, že si vyberieme veci, v ktorých sme najlepší, a vymieňame si tovary a služby, 
ktoré vytvárame, s inými ľuďmi, sme schopní žiť oveľa lepšie, než keby sme sa všetko 
snažili robiť sami. Zdravotnú starostlivosť zveríme do rúk lekára, smartfóny navrhujú 
géniovia zo Silicon Valley a my výmenou za to ponúkame to, čo vieme. 

Ľudia môžu zbohatnúť, aj keď nič nevyrobia. Stačí, keď si napr. dvaja ľudia vymenia svoje 
veci. Možno je to neuveriteľné, ale dobrovoľná výmena jablka za hrušku prináša úžitok, hoci 
sa neurodili žiadne ďalšie jablká či hrušky. Osoba, ktorá získala jablko, aj osoba, ktorá získala 
hrušku, si polepšili. Obe osoby si vymenili svoje statky a nikto ich k tomu nenútil, preto 
bola výmena prospešná pre obe strany. Každý získal ovocie, ktoré má radšej. 

Ľudia pri výmene výsledkov svojej práce pochopili, že výmena tovarov za iné tovary je 
nepraktická. Ak vyrábate kozí syr a chcete si kúpiť topánky, musíte nájsť obuvníka, ktorý má 
rád kozí syr. Taký typ výmeny je zložitý. Postupom času si ľudia uvedomili, že niektoré tovary 
sa vymieňajú ľahšie a chcú ich všetci. Napríklad väčšina ľudí potrebovala kávové zrná. Tak 
vznikli tovarové peniaze. 

 

Funkcie peňazí:  

 prostriedok výmeny 

 zúčtovacia jednotka  

 uchovávateľ hodnoty 

 Peniazmi nemôže byť čokoľvek; peniaze majú isté vlastnosti. Po prvé, všetci ľudia si 
ich musia ceniť a považovať ich za platné, t. j. peniaze musia byť všeobecne uznaný 
prostriedok výmeny. Je tiež veľmi dôležité, aby ich bolo možné jednoducho premiestniť –
 musia byť prenosné. Peniaze musia byť aj odolné voči poškodeniu, teda musia byť 
trvanlivé. Musí byť ľahké vydať z nich, takže musia byť deliteľné. Peniaze musia byť 
ľahko identifikovateľné, t. j. mali by byť rozoznateľné. Je veľmi dôležité, aby sa ťažko 
falšovali. A posledná, ale veľmi dôležitá vlastnosť peňazí je, že ich množstvo musí byť 
obmedzené. Vzácne statky si ľudia cenia viac a majú stabilnejšiu hodnotu než veci, ktorých 
množstvo je neobmedzené. 

Otestujte sa: https://forms.gle/ehPgebMgLLVMkMTX6 



3.	Ako	funguje	trh	(2.	časť)	
 

Prečo boli ceny rúšok počas pandémie také vysoké? Ako vieme, čo na trhu chýba? Ovládajú 
predávajúci trh? V niektorých situáciách nás prekvapia vysoké ceny výrobkov. Mnohí ľudia, 
ktorí nerozumejú súhre dopytu a ponuky na trhu, hľadajú vo vysokých cenách chamtivosť 
predávajúcich, či zlyhanie štátu. Aby sme sa neriadili emóciami ale vedeli správne odhaliť 
efekty trhového mechanizmu, mali by sme poznať jeho fungovanie. Vďaka porozumeniu 
dopytu a ponuky vieme jednoduchšie odhaliť mýty a hoaxy, ktoré sa šíria internetom, ale 
vieme sa aj lepšie rozhodnúť. Cena  funguje ako semafor. Sledujú ho predávajúci, kupujúci, 
ale aj konkurenti. Čo im signalizuje o danom tovare alebo službe sa dozviete nižšie v texte.  

Ponuka  dopyt 

Predajcovia a kupujúci si na trhu voľne vymieňajú tovary, služby a peniaze. V ekonómii 
existujú tri typy trhov: trh výrobných faktorov (práca, pôda, kapitál), trh tovarov a služieb a 
finančný trh (peniaze, cenné papiere atď.). Rozdiel medzi nimi je daný predmetom výmeny – 
tým, čo sa na nich vymieňa. Všetky sa však riadia ponukou a dopytom. 

PONUKA označuje túžbu a schopnosť predať určite množstvo tovarov a služieb za rôzne 
ceny. 

ZÁKON PONUKY  – čím je vyššia cena, tým je vyššia ponuka a čím je nižšia cena, tým je nižšia 
ponuka. 

DOPYT označuje túžbu a schopnosť kúpiť si určite množstvo tovarov a služieb za rôzne ceny. 

ZÁKON DOPYTU  – čím je nižšia cena, tým je vyšší dopyt a čím je vyššia cena, tým je nižší 
dopyt. 

Predávajúci ponúkajú na predaj viac tovaru za vyššiu cenu a menej tovaru za nižšiu cenu. 
Graficky si môžeme tento vzťah medzi cenou a ponúkaným množstvom naznačiť posunom 
po krivke. S vyššou cenou rastie aj ponúkané množstvo.  

 

Ľudia chcú a môžu si dovoliť kúpiť viac lacnejších vecí než drahších. Graficky si môžeme 
tento vzťah medzi cenou a dopytovaným množstvom naznačiť posunom po krivke. S vyššou 



cenou klesá aj dopytované množstvo. Krivka dopytu je sled pospájaných bodov, ktoré 
znázorňujú, koľko tovaru je kupujúci ochotný kúpiť si za určitú cenu.  

 

Trhová cena vzniká, keď sa ponúkané množstvo rovná dopytovému množstvu. Tento bod 
nie je stály, neustále sa mení a fluktuuje na základe mnohých faktorov, ktoré ovplyvňujú trh s 
konkrétnym statkom. 

V nasledujúcom grafe je znázornená trhová cena – stret ponuky a dopytu v rovnovážnom 
bode E.  

 

Cena má dôležitú signalizačnú funkciu: 

Čo hovorí cena predávajúcim a kupujúcim? 

Cena je množstvo peňazí, za ktoré sa kupuje určitý tovar alebo služba. Je to jasné. Lenže cena 
má v ekonomike ešte dôležitejšiu úlohu. Cena sa totiž mení spolu so zmenou ponuky alebo 
dopytu tovarov a služieb („veľká záhada“ ekonómie). Meniaca sa cena umožňuje účastníkom 
trhu (predávajúcim a kupujúcim) rýchlo sa dozvedieť o zmenách v ponuke a dopyte tovarov a 
služieb a správne na ne zareagovať. 



Čo hovorí cena konkurencii? 

Cena poskytuje dôležité informácie nielen kupujúcim a predávajúcim, ale aj potenciálnym 
konkurentom, ktorí na trhu zatiaľ nie sú. Zvyšujúca sa cena tovarov a služieb signalizuje, že 
niektorí výrobcovia tovarov alebo poskytovatelia služieb dosahujú vysoké zisky. 

Čo prezrádza cena o množstve vzácnych zdrojov? 

Cena nás informuje aj o množstve konkrétneho vzácneho zdroja. Ak sa cena zvýši, množstvo 
vzácneho zdroja sa znížilo a mal by sa spotrebúvať striedmejšie. Zvýšenie ceny vody by 
signalizovalo, že sa znížilo množstvo vody. Bolo by to pre spotrebiteľov varovanie 

Otestujte sa: https://forms.gle/LbNzJpSQdGhMc7E6A  



4.	Osobné	financie	(1.	časť)	
Banka skúma váš príjem ak si chcete od nej požičať peniaze. Potrebuje si overiť, či môže vám 
veriť, že požičané peniaze jej splatíte naspäť. Čo ale všetko spadá pod príjem? V prvom 
momente asi väčšine z vás napadne príjem zo zamestnania alebo z podnikania. To je zväčša 
aj druh príjmu, ktorý skúma banka, keď rozhoduje o schválení úveru. No zarábať sa dá aj na 
úrokoch, výnosoch z prenájmu, a v neposlednom rade vám môže niekto venovať aj dar. Keď 
vám babka na narodeniny šupne do ruky bankovku, je to tiež druh príjmu.  V tejto kapitole sa 
pozrieme bližšie na to, ako ľudia získavajú peniaze, ako sa líši zisk od platu, či ako funguje 
najímanie zamestnancov. 

Príjmy – prostriedky prijaté v peňažnej či inej forme (vo forme naturálií, tovaru či služieb). 

Druhy príjmu – rôzne spôsoby, ktorými je možné získať prostriedky (plat, mzda, úroky, výnos 
z prenájmu, zisk, podpora, dar na dobročinné účely alebo dar). 

Aké typy príjmu existujú? 

Príjem z práce je odmena za vykonanú úlohu. Presnejšie, je to odmena pre zamestnanca ako 
vlastníka ľudských zdrojov za vykonanú prácu a vytvorenú hodnotu. Príjem z práce je 
najbežnejší typ príjmu. Väčšina ľudí pracuje a dostáva mzdu, či už za každodennú prácu v 
trvalom pracovnom pomere, ktorá sa vypláca mesačne, alebo výplatu, ktorá sa vypláca v 
daný deň za určený úkol, napr. za pokosenie trávnika, vymurovanie steny,  a pod. 

Úrok je poplatok za požičané peniaze.  Pre vysvetlenie úroku si môžeme pomôcť 
výrokom  čas sú peniaze. Jedno euro dnes má väčšiu hodnotu než jedno euro zajtra. Jedno 
euro sa môže za deň produktívne využiť alebo minúť na zábavu. A na zajtrajšok treba čakať. 
Preto ak niekomu dnes požičiate euro, mal by vám vrátiť nielen jedno euro, ale aj úrok – 
platbu za použitie požičaných peňazí. Úrok je odmena pre veriteľa za to, že odložil vlastnú 
spotrebu a podstúpil riziko vyplývajúce z pôžičky. Úrok môže byť dôležitým zdrojom príjmu. 
Ľudia si napríklad uložia peniaze do banky, ktorá ich požičiava ďalším. Neskôr dlžník vráti 
viac, než si pôvodne požičal, a vkladatelia dostanú späť viac, než si v banke uložili. 

Renta je príjem z prenájmu majetku. Prenajať sa dá čokoľvek: byt, pôda, počítač, dokonca aj 
zamestnanec. Príjem z prenájmu je podobný úroku až na to, že renta sa platí za požičanie 
zdrojov a majetku, nie za požičanie peňazí. 

Zisk je príjem z prijatého rizika podnikania. Budovanie úspešného podniku vám môže zarobiť 
peniaze, ale môže vám aj spôsobiť výrazné straty. Pri úspechu dosiahnete zisk za nový nápad 
a za to, že ste riskovali svoj vlastný majetok a jeho stratu. To, že niekto dosiahol zisk, 
neznamená, že niekto iný musel utrpieť stratu. Znamená to len, že zákazníci boli spokojní s 
prácou a nápadom podnikateľa. Zisk zvyšuje blahobyt spoločnosti. 

Práca je cieľavedomá ľudská činnosť, ktorá využíva zdroje na produkciu tovarov a služieb. 

Deľba práce – také usporiadanie spoločnosti, v ktorom každý človek vykonáva len určitú 
činnosť a všetci si následne medzi sebou vymieňajú plody tejto svojej práce. 

Špecializácia – je forma deľby práce, pri ktorej človek sústreďuje svoju prácu na jednu oblasť 
činnosti. 

  



Platy a mzdy 

Na Slovensku ich väčšinou dostávame raz za mesiac a mnoho ľudí by chcelo, aby boli vyššie. V roku 

2000 bola priemerná výška mzdy 668 € a odvtedy narástla o viac ako 50 %. V nasledujúcej časti sa 

bližšie pozrieme na to, od čoho sa odvíja výška miezd. 

Vysvetlime si najskôr niekoľko základných pojmov: 

Minimálna mzda – je najnižšia odmena za prácu stanovená zákonom. Určuje ju štát. 

Produktivita práce  – znamená množstvo výrobkov vyrobených zamestnancom za určité 
časové obdobie. 

Hrubá mzda – je odmena za prácu vrátane daní a odvodov. 

Čistá mzda – je odmena za prácu po odpočítaní daní a odvodov. 

Výšku mzdy najčastejšie určuje: 

1. produktivita práce daného zamestnanca; 

2. používaná technológia a kapitál; 

3. ponuka práce a dopyt. 

Produktivita: Koľko človek zarába je úzko späté s tým, koľko práce dokáže vykonať. 
Produktivita má na plat pracovníka veľký vplyv. Ak by zamestnanec dostával vyšší plat, než je 
hodnota, ktorú vytvoril, podnikateľ by utrpel stratu. Aby človek zarábal viac, musí pre 
spotrebiteľov vytvoriť veľkú hodnotu. Peťo pracuje oveľa pomalšie a robí si viac prestávok 
ako Šimon, preto je jeho produktivita nižšia. Ušije menej rúšok za deň a vytvára menšiu 
hodnotu. Peťova produktivita práce je napríklad 5 rúšok za hodinu, ale Šimonova je 10 rúšok. 

Technológia: Ako sa zmení Peťova produktivita, keď vymení ihlu za šijací stroj? Vďaka 
rýchlosti šijacieho stroja dokáže ušiť 20 rúšok za hodinu. Vďaka svojej mame vie so strojom 
perfektne pracovať a po ušití rúšok ich v ten istý deň dokáže aj distribuovať. Šijací stroj však 
niečo stojí – podnikateľ musí investovať našetrené peniaze do jeho kúpy. Vďaka pokroku 
v technológiách môžeme vyprodukovať viac rúšok a rýchlejšie ich dostať k ľuďom, ktorí si ich 
chcú kúpiť. Produktivitu práce ovplyvňujú aj technologické rozdiely – práve preto majú Peťo 
a Šimon rozdielny plat. 

Dopyt a ponuka práce: Aj na trhu práce platia zákony dopytu a ponuky. Ak sa o jedno 
pracovné miesto uchádzať viac ľudí s podobnými zručnosťami, plat bude nižší – 
zamestnávateľ má väčší výber. Naopak, ak požiadavky na vykonávanie práce spĺňa len málo 
kandidátov, musí mu ponúknuť vyšší plat. Keď uvažujete nad svojím budúcim zamestnaním, 
je dôležité porozmýšľať nielen o tom, čo robíte radi, ale aj o tom, čo viete robiť naozaj dobre 
a čo by vám mohlo priniesť výhodu oproti iným zamestnancom. 

Otestujte sa: https://forms.gle/GRDXmbYtgWJGLGBr5  



5.	Osobné	financie	(2.	časť)	
 

Vedieť šetriť je dôležitá a často podceňovaná schopnosť. Mnohí ľudia si myslia, že šetria 
dostatočne, avšak až v krízovej situácii zistia, že ich úspory nestačia na pokrytie ich potrieb. 
Ako sa vyhnúť takejto situácii? Aké sú základné pravidlá pre váš osobný rozpočet? 

5 pravidiel pre váš osobný rozpočet 

Prvé pravidlo je jednoduché: nemíňajte viac, než zarobíte. Viac, než zarobíte, miniete vtedy, 
keď si peniaze požičiate a váš príjem je na splatenie tohto dlhu nedostatočný. 

Druhé pravidlo: sledujte a zaznamenávajte si svoje aktuálne výdavky, aby ste mohli plánovať 
do budúcnosti. 

Toto sú hlavné typy výdavkov bežnej rodiny: potraviny, energie, starostlivosť o deti, finančné 
záväzky, zdravotná starostlivosť, bývanie, oblečenie, doprava a voľný čas. 

Tretie pravidlo: treba mať úspory a šetriť si pre prípad nepredvídaných okolností. Mali by ste 
si odkladať peniaze na výdavky, ktoré sa dajú predvídať len ťažko. 

Štvrté pravidlo: neukladajte si peniaze na jedno miesto. Je to veľmi praktická rada. Ak si časť 
peňazí uložíte do zásuvky, časť do banky a ďalšiu časť s úrokom požičiate kamarátke, riziko 
straty si tak rozložíte. 

Piate pravidlo: majte viacero zdrojov príjmu. V prípade, že človek príde o prácu, príde o celý 
príjem a musí si peniaze požičať. 

Deficitný rozpočet – označuje finančný plán, v ktorom výdavky prevyšujú príjmy. 

Prebytkový rozpočet  – označuje finančný plán, v ktorom príjmy prevyšujú výdavky. 

Vyvážený rozpočet – je finančný plán, v ktorom sa príjmy rovnajú výdavkom. 

 

Dane	a	odvody	
Dane platíme všetci. Pri kúpe koly, platbe za lístok na autobus alebo doučovateľke angličtiny. 
Platby za energie, účty za telekomunikačné služby a iné mesačné výdavky nie sú dane. Dane 
a odvody platíte len štátu alebo miestnej samospráve. Ostatné výdavky a platby sú platbami 
za tovary a služby. Ako fungujú dane? Koľko z ceny práce ide štátu vo forme daní? 

Paľo za svoju prácu v kaviarni dostane na účet mzdu 622 eur. Jeho hrubá mzda v zmluve ja 
800 eur. Rozdiel vo výške 178 eur predstavujú dane a odvody, ktoré Paľo zaplatil štátu. Čo si 
neuvedomuje, že jeho zamestnávateľ zaplatil za jeho prácu v kaviarni ďalších 282 eur na 
odvodoch. Napriek tomu, že odvody zaplatil jeho zamestnávateľ, skutočným platiteľom je 
z hľadiska ekonómie Paľo. Mzda, ktorú vyrobí za mesiac v kaviarni je v skutočnosti vo výške 
1082 eur. Z Paľovej mzdy boli strhnuté odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 277 eur, daň 
z príjmu vo výške 71 eur a odvody na povinné zdravotné poistenie vo výške 121 eur.  

 

 

 



Mzda na 
Paľovom účte 

Mzda v Paľovej 
pracovnej 
zmluve 

Odvody do 
sociálnej 
poisťovne 

Odvody do 
zdravotnej 
poisťovne 

Daň z príjmu 

622 EUR 800 EUR 277 EUR 121 EUR 71 EUR 

 

Skutočná Paľova mzda je 1082 eur, táto mzda sa nazýva tiež superhrubá mzda a je to cena 
jeho práce. 

Paľo sa rozhodol svoju výplatu osláviť a kúpil si zmrzlinu za 1 euro. Aj takto zaplatil dane. 
Zaplatil daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorá tvorí 20 percent ceny produktu (17 centov). Aj 
výrobcovia zmrzliny museli zaplatiť daň zo zisku, zamestnanecké dane a odvody (daň z 
príjmu fyzických osôb, odvody na povinné zdravotné poistenie, odvody na sociálne 
poistenie) a daň z nehnuteľnosti. Všetky tieto dane a odvody sú zahrnuté v konečnej cene 
tovaru. 

Aj výrobcovia zmrzliny museli zaplatiť daň zo zisku, zamestnanecké dane a odvody (daň z 
príjmu fyzických osôb, odvody na povinné zdravotné poistenie, odvody na sociálne 
poistenie) a daň z nehnuteľnosti. Všetky tieto dane a odvody sú zahrnuté v konečnej cene 
tovaru. 

 
Šetrenie a sporenie 

Šetrenie označuje snahu o zníženie výdavkov. Šetriť znamená nekupovať si niektoré 
nepotrebné tovary alebo nahradiť drahšie lacnejšími, aby človek znížil svoje výdavky. 

Sporenie znamená zvyšovanie množstva dostupných peňazí v budúcnosti. 

Účel sporenia: 

 peniaze na ťažšie časy 
 peniaze na budúce potreby (štúdium, bývanie alebo dôchodok) 
 väčšie nákupy 
 splnenie snov 

Čo poháňa ekonomický rast: spotreba alebo šetrenie? 

Predstavte si, že sú Vianoce. Výklady obchodov sú vyzdobené a ponúkajú množstvo 
vianočných akcií. Predajcovia lákajú zákazníkov zľavami a rôznymi inými metódami. Všetci sú 
šťastní a panuje sviatočná atmosféra. Hovorí sa, že vianočné obdobie je užitočné, lebo ľudia 
zvyšujú svoju spotrebu, čím ekonomika rastie. Prekvitá však ekonomika naozaj vďaka tomu 
obrovskému nákupnému šialenstvu? Ak na Vianoce miniete všetky alebo väčšinu peňazí, 
nebudete mať peniaze na oslavu Silvestra ani na každodenné nákupy, no nie? Okrem toho, 
aby ste vôbec mohli nakúpiť vianočné darčeky, museli ste šetriť. Z toho vyplýva, že 
ekonomický rast ženie sporenie, nie spotreba. 

Ako sporiť? 

Peniaze si môžete uložiť do banky alebo ich niekomu požičať priamo. Jedno euro dnes má väčšiu 

hodnotu než jedno euro zajtra. Úrok má za úlohu udržať alebo zvýšiť kúpnu silu. Úrok ukazuje aj 



úroveň rizika spojeného s požičaním nasporených peňazí alebo s ich uložením v banke. Nízka úroková 

sadzba odráža nízku úroveň rizika a fakt, že peniaze požičiava veľa ľudí. 

Jednoduché úrokovanie – znamená, že úrok je fixný a pre každú časovú jednotku sa počíta 
z pôvodnej istiny bez započítania predchádzajúcich zaplatených úrokov. Napr. si uložíte do 
banky 100 eur pri úrokovej sadzbe 5 %, po troch rokoch si vyberiete 115 eur. Z istiny 100 eur 
dostanete každý rok úrok 5 eur. Úrok, ktorý každý rok dostanete, sa k istine nepripočítava. 

Zložené úrokovanie – znamená, že úrok sa pre každú časovú jednotku počíta tak, že sa k 
pôvodnej istine pripočítava suma predchádzajúcich zaplatených úrokov. Pri vklade 100 eur 
do banky a 5 % úroku, tak po troch rokoch dostanete 115,76 eur. Znamená to, že po roku 
budete mať 105 eur. V druhom roku sa úrok vypočíta z tejto sumy. V druhom roku budete 
mať 110,25 eur a zarobili ste 5,25 eur. Tieto peniaze sa budú ďalej počítať. V poslednom roku 
zarobíte 5,51 eur (5 % z 110,25 eur). Po troch rokoch budete mať 115,76 eur. Zložený úrok 
vám umožňuje nasporiť viac peňazí ako jednoduchý. Zložený úrok sa znova a znova 
pripočítava k predchádzajúcej sume. Hoci rozdiel za taký krátky čas nie je taký veľký, je 
značný, keď času ubehne viac, najmä pri veľkých vkladoch. 

Investovanie 

 



Ak sa rozhodnete sporiť, môžete si peniaze odložiť alebo dovoliť niekomu inému, aby ich použil. Keď 

ich požičiate niekomu inému, riskujete, že vám peniaze nevráti, ale v prípade úspešnej investície sa 

vám peniaze vrátia aj s úrokom. Peňažný výnos závisí od rizika. Ak máte peniaze zamknuté v trezore, 

riziko straty je nízke, avšak peniaze vám môže znehodnotiť inflácia. Ak investujete do akcií, môžete 

zarobiť viac, avšak riskujete, že o časť peňazí prídete. Pri výbere investície je potrebné zvážiť tri 

komponenty, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú:  

Investičný účet – druh bankového účtu, ktorý je určený výhradne na nasporenie určitej sumy 
za určitý čas s cieľom veľkého nákupu. 

Termínovaný vklad – druh bankového účtu, na ktorý je možné jednorazovo na určitý čas 
vložiť potrebnú peňažnú sumu, za ktorú človek dostane úroky. Na rozdiel od vkladového účtu 
však nie je dovolené túto sumu doplniť o nové finančné prostriedky ani si ich časť vybrať bez 
toho, aby človek stratil právo na úroky. 

Dlhopisy  – jeden z druhov investícií, keď človek požičiava svoje peniaze vybranej obchodnej 
spoločnosti alebo štátu. 
Akcia  – cenný papier, ktorý človeku dáva právo na časť zisku spoločnosti, ktorá túto akciu 
vydala, a v prípade likvidácie tejto spoločnosti na časť vecí v jej vlastníctve. 

 

Otestujte sa: https://forms.gle/YvitcFTgqVy8TMjYA  



6.	Podnikanie	a	konkurencia		
Väčšina školákov sa pripravuje do zamestnania. Keď sa dospelí pýtajú malých detí, čím chcú 
byť, len máloktoré si vyberie podnikateľa. Pritom je podnikanie jedna z najzaujímavejších 
ľudských činností. Dá sa povedať, že akákoľvek aktivita, s cieľom zmeniť svoju budúcnosť, je 
podnikanie. Možno ho spájať s neustálym nadšením hľadať, objavovať, vytvárať alebo 
identifikovať nové ciele a prostriedky. Vďaka podnikavosti ľudí na Slovensku sme koronakrízu 
zvládali oveľa lepšie. Niektorí totiž naštartovali 3D tlačiarne, aby vyrobili zdravotníkom 
ochranné štíty. Iní zase preorientovali svoju výrobu, aby vyrobili rúška. Ďalší pripravili online 
zbierky, aby mohli byť tieto aktivity z niečoho zaplatené. Bez podnikavosti ľudí by nebol 
pokrok. V tejto kapitole sa pozrieme bližšie na to, aké existujú formy podnikania a tiež ako 
funguje konkurencia. 

Podnikanie – zoznam osobných vlastností, ktoré človeku umožňujú ľuďom uskutočniť svoje 
myšlienky a využiť zručnosti spôsobom, ktorý by vyhovoval potrebám spoločnosti. 

Cieľom každého podnikateľa je dosiahnuť zisk. Jediným spôsobom, ako môže tento cieľ 

dosiahnuť, je splniť potreby zákazníkov lepšie, lacnejšie alebo rýchlejšie ako jeho 

konkurencia. Aby podnikatelia vytvorili zisk, ponúkajú zákazníkom tovary alebo služby. 

Pritom majú isté výdavky. Podnikateľ, ktorý si chcel otvoriť cukráreň, musí zamestnať 

zamestnancov, prenajať alebo zakúpiť priestory a nakúpiť vybavenie na prevádzku cukrárne. 

Priestory, formy na pečenie, mixér a iné vybavenie potrebné na prevádzkovanie podniku sa 

nazývajú kapitálové zdroje alebo kapitál. Podnikatelia investujú do kapitálu ešte pred 

založením podniku alebo vtedy, keď sa rozhodnú ho modernizovať alebo preorientovať. 

Tieto výdavky môžu byť vysoké, ale sú jednorazové. Nazývajú sa fixné náklady. Podnikatelia 

dúfajú, že tieto výdavky sa im vrátia, keď podnik začne vytvárať zisk. Iné výdavky sú 

pravidelné, napríklad platy zamestnancov. Majiteľ podniku musí pravidelne nakupovať 

zásoby. Stále výdavky, ktoré sú podstatné pre výrobu alebo poskytovanie služieb, sa 

nazývajú variabilné náklady. Môžu to byť rôzne suroviny na pečenie koláčov. 

Podnik začne vytvárať zisk, keď má náklady nižšie ako príjem. Príjem vzniká, keď si zákazníci 

zakúpia ponúkané tovary alebo služby. Zákazníci majú všetku moc. Môžu sa totiž rozhodnúť, 

od ktorého podniku budú nakupovať. Vždy chcú dostať lepšie tovary lacnejšie, rýchlejšie a 

jednoduchšie. Ak zákazník nie je spokojný s kvalitou alebo cenou tovaru, môže sa rozhodnúť, 

že si tovar kúpi niekde inde. Z tohto dôvodu podniky, ktoré zle fungujú, predávajú nekvalitné 

tovary alebo majú vysoké ceny, nevydržia na trhu dlho. Zákazníci od nich nebudú kupovať. 

Podnik potom nebude vytvárať dostatočný príjem, budú sa hromadiť náklady a podnikateľ 

bude nútený podnik zatvoriť alebo založiť úplne nový. Zákazníci sú teda zodpovední za to, že 

podniky fungujú lepšie a rýchlejšie. 

Na podnik má vplyv aj konkurencia. Konkurencia núti podniky, aby fungovali efektívnejšie, 

znižovali náklady na výrobu a nachádzali nové spôsoby, ako zákazníkom poskytnúť, čo chcú. 

S podnikaním súvisia aj inovácie, teda nové vynálezy. Tie objavujú väčšinou vedci, 

podnikatelia ich následne prinášajú na trh. Tak napr. Mark Zuckerberg využil to, že existovali 

počítače a internet, aby prišiel so svojou inováciou – sociálnou sieťou s názvom Facebook.  



Formy podnikania 

Aby ste mohli oficiálne podnikať, musíte sa registrovať ako podnikateľ, a to buď samostatne, 

alebo v spoločnosti s ďalšími osobami. 

Samostatne zárobkovo činná osoba 

Tiež sa stretnete s pojmom živnostník, alebo skratkou SZČO. Je niekto, kto podniká sám. 
Takýto podnikateľ si ponecháva celý zisk a podstupuje riziko, že v prípade neúspechu príde o 
svoj majetok. Aby mohla takáto osoba podnikať, musí získať živnostenské oprávnenie. Je to 
doklad, ktorý si za poplatok vybaví na živnostenskom úrade. Živnostník musí platiť daň z 
príjmu, ako aj povinné zdravotné a sociálne poistenie. 

Družstvo 

Je typ spoločnosti, ktorú vlastní niekoľko jednotlivcov. Títo jednotlivci si rozdeľujú zisk a 
spoločne podstupujú riziko, že prídu o všetok svoj majetok. Jeho charakteristickou črtou je, 
že vzniká, keď jednotlivci dobrovoľne združia svoj majetok, aby ho mohli spoločne užívať. Ich 
súkromný majetok sa tak stáva majetkom družstva. 

Skratka a. s. označuje akciovú spoločnosť 

Je to obchodná spoločnosť, ktorej kapitál je rozdelený na časti s názvom akcie. Akcie takejto 
spoločnosti sú voľne obchodovateľné na burze. Ľudia, ktorí si zakúpia akcie, sa stanú 
spolumajiteľmi spoločnosti a prijímajú riziko, že stratia peniaze, ktoré do akcií investovali. 
Počet akcionárov nie je obmedzený. 

Skratka s. r. o. označuje spoločnosť s ručením obmedzeným 

Je podobná ako akciová spoločnosť, ale podiely v spoločnosti s ručením obmedzeným nie sú 
verejne obchodovateľné na burze. Takéto spoločnosti musia podľa zákona splniť isté kritériá 
(napr. mať istý počet spoločníkov alebo výšku základného imania – vkladu pri založení 
spoločnosti). Spoločníci podstupujú riziko, že prídu o peniaze, ktoré do podielu spoločnosti 
investovali. 

Pozrite si nasledujúce video o podnikaní: 

Konkurencia 

Konkurencia môže pre mnohých pôsobiť ako nepriateľský pojem. Opak je však pravdou. 
Vďaka konkurencii sme motivovaní sa neustále zlepšovať a posúvať hranice ľudského 
poznania. Keď je konkurenčné prostredie narušené, môže to spôsobiť veľa problémov. Tak 
napríklad za čias socializmu v Československu museli ľudia stáť v dlhých radoch na dnes už 
bežné tovary ako banány či toaletný papier. V socialistických štátoch totiž fingovala centrálne 
plánovaná ekonomika, ktorá bránila zdravej konkurencii. V nasledujúcej časti sa pozrieme 
bližšie na to ako funguje konkurenčné prostredie. 

Vanesa je jediná podnikateľka v meste, ktorá predáva zmrzlinu. Zákazníci k nej chodia radi, 
lebo im jej zmrzlina chutí. Do mesta však prichádza aj Eva, ktorá okienko so zmrzlinou 
otvorila neďaleko, na druhej strane ulice a svoju rovnako chutnú zmrzlinu predáva lacnejšie. 
Podnikateľky sú si vzájomne konkurenciou, avšak obyvatelia mesta z tejto situácie získavajú. 
Prečo? Ak chce Vanesa udržať svoj podnik, musí zareagovať, a to znížením cien, ponukou 
nových príchutí alebo nových topingov. Rovnako sa bude musieť aj Eva snažiť prilákať 



zákazníkov novými inováciami. Obyvatelia budú mať tak k dispozícii lepšiu ponuku zmrzliny 
za nižšie ceny. Existuje ešte jedna možnosť – podnikateľky sa dohodnú, že si nebudú 
konkurovať. Stanovia si rovnaké ceny a rovnaký sortiment. Takáto dohoda sa nazýva kartel. 
Kartely sú však nestabilné, to znamená, že zväčša trvajú krátko. Je to preto, že pre 
podnikateľov je príliš lákavé kartelovú dohodu porušiť. Ak by Vanesa ponúkla novú príchuť za 
akciovú cenu, mohla by tak prilákať viac zákazníkov a teda aj viac zarobiť. Vysoké ceny 
zmrzliny by zároveň mohli do mesta prilákať ďalšieho predajcu, ktorý by videl príležitosť 
zisku. Tak by opäť narušil kartelovú dohodu Vanesy a Evy. 

Dokonalá konkurencia 

Situácia, v ktorej majú konkurenti a spotrebitelia všetky informácie o cenách a vlastnostiach 
tovarov. A zároveň na trhu pôsobí veľké množstvo rovnakých kupujúcich. 

Oligopol  

Situácia na trhu, keď väčšinový podiel istých tovarov alebo služieb patrí malému počtu 
predajcov. Ak chce nový predajca vstúpiť na trh, musí vynaložiť veľké úsilie. Príkladom 
oligopolu môžu byť dvaja globálni výrobcovia koly – Coca Cola a Pepsi. 

Monopolistická konkurencia 

Situácia, v ktorej mnoho podnikov vyrába veľmi podobné tovary a môžu ovplyvniť ich ceny. 
Napríklad jahody rôzneho pôvodu, alebo skrutky. 

Monopol 

Situácia na trhu, keď existuje len jeden poskytovateľ istej služby alebo predajca istého tovaru 
– monopolista. Monopol je veľmi ťažké vymedziť, je potrebné si definovať, čo je trh. Napr. 
keby v Žiline bola len jedna požičovňa kajakov, mohli by sme ju považovať za monopol, keby 
sme hovorili len o trhu s kajakmi v Žiline. Nebola by však monopolom, keby sme hovorili o 
trhu s kajakmi na celom severnom Slovensku alebo trhu voľnočasových aktivít v Žiline. 

Otestujte sa: https://forms.gle/Mg6BfuZTYh7r9zUo9  



7.	Štát	(1.	časť)	

Prečo existuje štát? 

Človek je spoločenský tvor, od nepamäti žijeme v spoločnostiach, komunitách, rodinách, 
ktoré nás formovali a tvorili systém písaných i nepísaných pravidiel, komunikácie a dohôd. 
Tieto pravidlá si nemusíme si uvedomovať. Správame sa podľa nich automaticky. Napríklad v 
autobuse verejnej dopravy uvoľníme miesto staršej pani alebo sa dohodneme s mladším 
súrodencom ohľadom domácich prác. Vzájomná dobrovoľná spolupráca vytvára vhodné 
podmienky pre voľný trh. 

Hierarchické riadenie spoločnosti siaha tak ďaleko ako samotné počiatky ľudstva. V minulosti 
sme potrebovali štát aby nás ochránil pred nepokojmi. Avšak sila štátu neustále rástla. Dnes 
prichádzame do styku s exekutívnymi funkciami štátu. Ak sa zamyslíme, tak väčšina 
stredoškolákov cestuje do školy autobusom, t.j. využívajú verejnú dopravu premávajúcu po 
verejných cestách. Škola, ktorú študujú je pravdepodobne verejná inštitúcia a nie súkromná 
škola, za ktorú rodičia platia školné. Okrem verejného školstva, môžeme medzi exekutívne 
funkcie štátu zaradiť verejné  zdravotníctvo, políciu, súdy, či kontrolné úrady. Avšak existuje 
možnosť výberu. Môžeme si vybrať, či zaplatíme na súkromnej klinike zubára alebo pôjdeme 
do verejnej ambulancie, ktorá je financovaná z daní daňovníkov. Z toho vyplýva, že žiadne 
tovary nie sú zadarmo, neexistuje bezplatné cestovanie vlakom, bezplatná zdravotná 
starostlivosť. Lampu na verejnom priestranstve, či dávky v nezamestnanosti musí niekto 
zaplatiť. Každý jeden daňovník prispieva na „bezplatné“ služby štátu do štátnej peňaženky 
a nezáleží na tom, či „bezplatné“ služby využíva. 

Voľný trh – priestor, kde sa ľudia dohadujú a voľne spolupracujú. 

Základná funkcia vlády – poskytovanie verejných statkov a verejných služieb (obrana štátu, 
vzdelanie, zdravotná starostlivosť, sociálna starostlivosť a pod.), ochrana verejného poriadku 
(súdy, polícia), dohľad nad obchodom. 

Každý štát, vláda má odlišné verejné funkcie. V krajinách Európskej únie a na Slovensku sa 
vláda zaoberá najmä národnou obranou, ochranou súkromného majetku, sociálnym 
zabezpečením, školstvom a zdravotníctvom. Verejné funkcie vykonávajú ľudia pracujúci na 
ministerstvách, univerzitách, či klinikách. Napriek tomu, že časť ekonomiky Slovenskej 
republiky je regulovaná, nezasahuje do osobných životov občanov ako napríklad v Severnej 
Kórei. V Severnej Kórei vláda zohráva významnú úlohu a zasahuje do osobných životov 
obyvateľstva. Rozhoduje o oblečení, účese obyvateľov, či o veku, v ktorom sa majú zosobášiť. 
Z uvedeného vyplýva, že správanie štátu úzko súvisí s ekonomickou politikou. 

  

Centrálna ekonomika (socializmus, riadené hospodárstvo, príkazová ekonomika) je 
systém, v ktorom:  vláda rozhoduje, čo, ako a pre koho sa vyrába,  prevláda štátne 
vlastníctvo a ceny sú stanovené vládou. 

Zmiešaná ekonomika (keynesiánstvo) – spojenie príkazovej a trhovej ekonomiky. Tento 
smer zdôrazňuje povzbudzovanie dopytu a nulovú nezamestnanosť. 



Teória voľného trhu, trhová ekonomika (rakúska ekonomická škola) – ekonomický smer, 
kde o tom, čo, ako a pre koho sa bude vyrábať, rozhodujú kupujúci, predajcovia a výrobcovia 
na základe súkromného vlastníctva, voľných cien, slobody výberu a obmedzenej moci vlády. 

Verejné statky a služby 

Prečo nie je v dedinke pri Michalovciach kino? A prečo je v mestách stále viac reštaurácií? 
Odpoveď je jednoduchá. V dedinke nie je dostatok zákazníkov, naopak v mestách je denne 
množstvo ľudí a každý jeden chce uspokojiť potrebu hladu. Trhové mechanizmy nám 
hovoria, že podniky môžu očakávať zisky iba ak uspokoja potreby zákazníkov. 

Avšak to neplatí pre vládny mechanizmus. Vláda má príjmy od daňových poplatníkov, ktorí 
majú uspokojené potreby a vďaka tomu môže rozhodovať aké tovary, služby sa majú 
vyrábať. Otázne je ako by vláda mala rozhodovať. Prečo máme verejné parky, ale nie verejné 
reštaurácie? 

Verejné statky a služby – Tovary a služby, pri ktorých nemožno vylúčiť zo spotreby 
neplatičov a spotreba jedného človeka nezníži ich dostupnosť pre ostatných. Napr. pouličné 
osvetlenie, národná obrana, a pod. 

Súkromné statky a služby– sú konkurenčné v spotrebe a vyliečiteľné zo spotreby. 

 Externality – Prínosy alebo škody, ktoré ľudia zažijú pre činnosť niekoho iného.  

Externality môže byť pozitívne alebo negatívne. Negatívne externality plynú náklady na 
strany, ktoré nie sú zapojené do trhu. Pozitívne externality zvýhodňujú strany, ktoré nie sú 
zapojené do trhu. 

Otestujte sa: https://forms.gle/7KCNCnmVd6kNeV6r9  



8.	Štát	(2.	časť)	
 

Dane verzus smrť 

Možno ste už počuli vetu: „Ja nemusím nič, len platiť dane a zomrieť!“. S výrokom môžete 
súhlasiť alebo nesúhlasiť. Je však isté, že smrť je nezvratný jav, no dane vymysleli ľudia 
a preto ich môžeme znížiť, ba dokonca zrušiť. 

Dane platíme všetci, sú to poplatky, ktoré putujú do štátneho (verejného) rozpočtu. Peniaze 
daňovníkov sa vrátia do spoločnosti, pretože sú určené na pokrytie potrieb verejnosti a 
verejných statkov a služieb. 

Daň  – poplatok do štátneho rozpočtu a fondov určený zákonom. 

Hlavné dane na Slovensku: 

1. Daň z pridanej hodnoty (DPH) 
2. Daň z príjmov fyzických a právnických osôb 
3. Spotrebné dane 
4. Poplatky do štátneho sociálneho poistenia a zdravotných poisťovní 

DPH – daň z pridanej hodnoty, je daň, ktorú platíme vždy, keď si niečo kúpime. Je  značená 
na každom pokladničnom bloku a práve preto ju platí každý jeden z nás. Ľudia, ktorí tvrdia, 
že neplatia dane, tak sa mýlia – určite platia DPH. Čo to v praxi znamená? V reštaurácii 
zaplatíme za obed. Cena obedu zahrňuje náklady na suroviny, použité produkty, prácu 
zamestnancov, odvody do štátneho sociálneho poistenia, zisk a v neposlednom rade pridanú 
hodnotu – daň. 

Daň z príjmu fyzických osôb – platí každá fyzická osoba, ktorá dostáva mzdu. Sadzba dane 
z príjmu sa odvíja od výšky príjmov, preto poznáme tri: 15 %,  19 % a 25 %. Najviac ľudí sa 
však stretne so sadzbou 19 %. 

Poplatky do štátneho sociálneho poistenia a zdravotných poistení – sú poplatky, ktoré 
odvádzajú zamestnanci a zamestnávatelia z platov na dôchodok, nemocenské dávky, rodinné 
príspevky, dávky v nezamestnanosti a na prípadné nehody, úrazy na pracovisku. 

Spotrebné dane – medzi spotrebné dane zaraďujeme dane z palív, tabakových výrobkov, 
alkoholu, elektriny a plynu. Spotrebné dane sú rozdielne vzhľadom na typ výrobku. Cieľom 
je, aby isté tovary zdraželi a tým sa znížila ich spotreba. Možno ste si všimli, že nafta alebo 
benzín sú drahé, avšak nie je to pre vysoké ceny na svetovom trhu, ale pretože 1/3 ceny tvorí 
spotrebná daň. 

Verejný rozpočet 

Štátny rozpočet zahŕňa všetky peniaze daňových poplatníkov a používajú sa na financovanie 
verejných statkov. Rozpočet je ohraničený, takže je možné, že peniaze zo štátneho rozpočtu 
sa minú. Ak príjem z daní bude rovnako vysoký a štát sa rozhodne zvýšiť financovanie 
školstva, tak automaticky musí znížiť výdavky v inej oblasti. Najväčšie množstvo peňazí zo 
štátneho rozpočtu putuje do sociálnych systémov, t.j. na sociálne dávky, invalidné dôchodky. 
Ďalej podstatnou časťou tvorí financovanie školstva, zdravotníctva a iných nákladov 
spojených s ochranou životného prostredia, či národnou obranou.  



 

Rozpočtový prebytok – situácia, keď štát minie menej peňazí ako vyzbieral od daňovníkov. 

Rozpočtový deficit – situácie, keď štát minie viac peňazí ako vyzbieral od 
daňovníkov.  V tomto prípade si krajina požičiava peniaze a vzniká štátny dlh. Slovenský 
štátny dlh je vo výške približne 10 miliárd eur. 

Vyrovnaný rozpočet – situácia, keď štát minie rovnaké množstvo peňazí ako vyzbieral na 
daniach. 

Ekonomické zdravie krajiny 

Krajiny sa medzi sebou odlišujú, či už kultúrne a etnicky alebo sú tieto rozdiely ekonomické. 
Na základe ekonomických ukazovateľov môžeme zhodnotiť kvalitu života v krajine. Jeden 
z najdôležitejších ekonomických ukazovateľov je HDP (hrubý domáci produkt). 
Opisuje veľkosť ekonomiky a je peňažným vyjadrením vyrobených tovarov a poskytnutých 
služieb za jeden rok v krajine. Indikátor HDP sa vyjadruje v peniazoch, preto výška HDP môže 
stúpnuť ak sa v krajine zvýšia ceny, no ekonomické blaho ostáva rovnaké. Z tohto dôvodu 
ekonómovia začali brať do úvahy zmeny cien a vypočítali reálny HDP, ktorý umožňuje 
porovnanie HDP krajiny medzi viacerými rokmi. Okrem reálneho HDP, nominálneho HDP 
poznáme HDP per capita, teda hrubý domáci produkt na jedného obyvateľa. HDP per 
capita umožňuje porovnávanie krajín s odlišným počtom obyvateľov. Vypočítame ho ak HDP 
vydelíme počtom obyvateľov. 

HDP nedokáže zachytiť celú vytvorenú hodnotu. Veci, ktoré vyrábame pre seba, predmety 
kúpené od suseda, či barterov obchod. Ilustrujeme si príklad, ktorý umožní lepšie 
pochopenie ako sa tvorí HDP krajiny. 

  



Medzinárodný index vlastníckych práv meria právnické, politické prostredie v krajine 
a fyzické, duševné vlastnícke práva. Vo výskume sa ukázalo, že vlastnícke práva sú 
mimoriadne dôležité pre zdravie krajiny. 

Monika je vo svojom okolí známa podnikateľka vďaka vášni pre výrobu piva. Jačmenný slad 
na nakúpi za 500 eur. Jačmenný slad je potrebné spracovať aby sa mohlo pokračovať vo 
výrobe piva. Monika chce spracovať slad rýchlejšie, preto zaplatí svojmu brigádnikovi 
Róbertovi 50 eur za pomoc. Po dokvasení, ošetrení mladého piva, Monika predá všetko pivo 
za 1 000 €. Príspevok jej pivárne k HDP Slovenska je potom 500 €. Prečo? Pretože HDP 
zobrazuje hodnotu finálnych statkov, ktoré sú vyprodukované za určité obdobie v danej 
krajine a 50 EUR, ktoré dostal Róbert je medziprodukt. 

Výpočet: 1 000 € – 500 € = 500 € 

HDP na jedného obyvateľa – je hrubý domáci produkt vydelený počtom obyvateľov 
sledovaného územia. Na rozdiel od celkového hrubého domáceho produktu umožňuje hrubý 
domáci produkt v prepočte na jedného obyvateľa porovnania medzi územiami s rozličnými 
počtami obyvateľov. 

Okrem HDP je indikátorom ekonomického zdravia krajiny miera nezamestnanosti, ktorá je 
vyjadrená v percentách a vyjadruje vzťah, koľko ľudí v produktívnom veku nepracuje. Ak je 
v krajine vysoká nezamestnanosť, znamená to, že v ekonomike existujú problémy, ktoré 
bránia ľudom si nájsť prácu. 

Miera nezamestnanosti – ukazovateľ, ktorý v percentách uvádza počet ľudí, ktorí by mohli 
pracovať, ale nepracujú. 

Pracovná sila – všetci zamestnaní ľudia a tí, ktorí si hľadajú prácu. 

Nezamestnaní – obyvatelia v produktívnom veku, ktorí prácu nemajú ale si ju hľadajú. 

Ľudia mimo pracovného trhu – jednotlivci, ktorí ešte nedosiahli produktívny vek, 
nemôžu  pracovať zo zdravotných dôvodov alebo nie sú zapísaní na úrade práce, a študenti. 

Inflácia a deflácia 

Predstavte si, že v zime nebudete prikladať do krbu drevo ale bankovky. Pýtate sa prečo by 
ste kúrili bankovkami? Pretože bankovky by boli lacnejšie ako drevo, mali by nízku hodnotu. 
Môžete mať plavecký bazén plný bankoviek a zároveň nemať dostatok na nákup základných 
potravín. 

Niekoľko spoločností už zlyhalo a celé ekonomické systémy sa rozsypali, pretože nerozumeli 
hodnote peňazí, čo je inflácia a deflácia. Ľudia si myslia, že ak vytlačíme viac peňazí, všetci 
budú mať dostatok peňazí a problémy sa týmto vyriešia. Za tlač peňazí sú zodpovedné 
národné centrálne banky. 

Inflácia – predstavuje zníženie hodnoty peňazí v dôsledku zvýšenia cenovej hladiny alebo 
zvýšenia objemu peňazí v obehu. 

Deflácia – pokles množstva peňazí v obehu a nárast ich hodnoty. 

Inflácia a deflácia opisujú proces, ku ktorému dôjde v dôsledku zvýšeniu dostupnosti 
(inflácia) alebo poklesu dostupnosti (deflácie) peňazí v obehu na trhu. Na Slovensku 
štatistický úrad používa Index spotrebiteľských cien (CPI), ktorý hovorí o každoročných 



zmenách cien tých istých spotrebiteľských tovarov. Súbor spotrebiteľských tovarov (kôš) 
obsahuje tovary, ktoré nakupujú všetci obyvatelia. Ak dôjde k zmene ceny mlieka, keď liter 
mlieka v roku 2019 stál 0,82€ a v roku 2018 stálo mlieko 0,80€, tak zmena v cene predstavuje 
nárast miery inflácie o 2,50 %. Avšak treba upozorniť na fakt, že nie každý nárast cien 
znamená infláciu. Infláciu môžeme definovať ako nárast množstva dostupných peňažných 
prostriedkov na trhu a pokles kúpnej sily meny, čo znamená, že za to isté množstvo peňazí si 
môžu ľudia kúpiť menej. 

Otestujte sa: https://forms.gle/FksiDwF9pSTSW26t5  



9.	Medzinárodný	obchod	(1.	časť)	
Počas pandémie koronavírusu bol medzinárodný pohyb osôb obmedzený, avšak zásobovanie 
a tovary prúdili aj naďalej cez hranice. Medzinárodný obchod tak výrazne pomohol prekonať 
krízu aj ľuďom v najzasiahnutejších krajinách. Predstavte si, že by sme mohli spotrebúvať len 
to, čo si vieme vyrobiť a vypestovať na Slovensku. Ani „obyčajné“ banány, ale ani počítače, 
mobily, či suroviny ako ropa, by sa k nám nedostali v potrebnom množstve. To je pritom len 
malinký zlomok toho, čo všetko kupujeme. Ľudia zo Slovenska sú rovnako dôležitými 
obchodnými partnermi pre ľudí z iných krajín. Vyvážame viac tovarov a služieb ako 
dovážame. Bez zapojenia sa do medzinárodného obchodu by sme nemohli predávať svoje 
tovary tam, kde sú potrebné a boli by sme chudobnejší. V tejto kapitole sa preto bližšie 
pozrieme na fungovanie medzinárodného trhu a jeho prínosy pre nás. 

Zahraničný (medzinárodný) obchod – výmeny tovarov a služieb medzi dvoma krajinami. 

Vývoz (export) – predaj tovarov, služieb, práce a kapitálu vyrobených v jednej krajine pre 
spotrebiteľov v inej krajine. 

Dovoz (import) – nákup tovarov, služieb, práce a kapitálu z inej krajiny. 

Globalizácia – spontánny proces, ktorým sa zvyšuje integrácia medzi krajinami 
prostredníctvom spolupráce. Nastáva prehlbovanie výrobných, obchodných, pracovných a 
iných vzťahov a strácajú sa ekonomické hranice. 

Štáty spolu neobchodujú. Obchod je niečo, čo robia ľudia, ktorí žijú v rôznych krajinách. 
Ľudia pestujú plodiny a vyrábajú tovary, budujú si vzťahy s poľnohospodármi a výrobcami v 
iných krajinách a prinášajú tovary do svojej krajiny (import) alebo vyvážajú tovary vyrobené v 
ich krajine do inej krajiny (export). 

Obchodníci sa snažia exportovať tovary, ktoré sa v domácej krajine vyrábajú lepšie, lacnejšie 
alebo kvalitnejšie ako vonku, a importovať tovary, ktoré v domácej krajine chýbajú. Niektoré 
krajiny možno majú výkonnejšiu výrobu a vyrábajú väčšie množstvo kvalitnejšieho masla, 
zatiaľ čo iné krajiny vyrábajú väčšie množstvo kvalitnejších počítačov. Dôvody pre to môžu 
byť rôzne: výkon podnikov, ekonomické blaho, počet obyvateľov, podnebie, technologický 
rozvoj, atď. 

Špecializácia je, keď sa krajina podľa svojich podmienok sústredí na výrobu len niekoľkých 
tovarov namiesto toho, aby sa snažila robiť všetko sama. Umožňuje efektívnejšie využívať 
vzácne zdroje v krajine, vďaka čomu máme viac kvalitných tovarov a služieb. 

Absolútne a komparatívne výhody 

Keď je niekto vo svojom odbore úplne najlepší, hovorí sa tomu, že má absolútnu výhodu. 
Napríklad Juraj Slafkovský má absolútnu výhodu v hokeji. Teoreticky by mohol byť aj 
pekárom a mať absolútnu výhodu v pekárstve. Ale znamená to, že by mohol piecť žemle 
lacnejšie než ostatní pekári? Nie! Pretože keď má niekto absolútnu výhodu, ešte to 
neznamená, že má aj komparatívnu výhodu. Keby sa Juraj Slafkovský rozhodol, že namiesto 
hokeju sa bude venovať pekárstvu, musel by sa vzdať vysokých príjmov, ktoré ako hokejista 
dostáva. Obyčajní pekári môžu žemle piecť lacnejšie, oni nemajú také vysoké náklady 
obetovanej príležitosti. Kľúčom k porozumeniu teórie komparatívnych výhod sú práve nižšie 
náklady obetovaných príležitosti. Príklad s Jurajom Slafkovským a pekárom sa da použiť aj na 
celé štáty. Štáty sa špecializujú na tie odvetvia ekonomiky, v ktorých majú komparatívnu 



výhodu. Kto rozhoduje, čo sa v tom-ktorom štáte bude vyrábať, čo sa z neho bude vyvážať a 
čo sa doň bude dovážať? 

Absolútna výhoda – nižšie náklady na výrobné materiály v porovnaní s inými výrobcami. 

Komparatívna výhoda – schopnosť krajiny vyrábať isté tovary za nižšie alternatívne náklady 

Určite všetci poznáte výhodu Číny v medzinárodnom obchode. Dokáže tovary vyrobiť 
lacnejšie ako zvyšok sveta a vyváža tak množstvo produktov. Určite máte aj vy doma výrobok 
z Číny. To, že čínski výrobcovia môžu vyrábať rôzne tovary lacnejšie, znamená, že Slováci 
môžu tráviť viac času aktivitami, v ktorých majú komparatívnu výhodu oni. Číňania môžu 
vyrábať lacnejšie tovary do domácností, zatiaľ čo Slováci môžu venovať viac času 
technologickým vynálezom, dizajnu, kreativite, internetovým technológiám, atď. 

Výpočet komparatívnych výhod 

Teóriu komparatívnych výhod rozpracoval ekonóm David Ricardo, ktorý žil na prelome 18. 
a 19. storočia. Predstavte si, že krajiny môžu vyrábať len víno alebo bavlnu. 

Keby všetci obyvatelia Anglicka vyrábali len víno a nič iné, mohli by vyrobiť 6 ton vína. Keby 
všetci obyvatelia Anglicka vyrábali len bavlnu, mohli by vyrobiť 3 tony bavlny. Portugalsko by 
dokázalo vyrobiť 1 tonu vína alebo 2 tony bavlny. 

 

Ak si obyvatelia oboch krajín rozdelia prácu a budú vyrábať tovary, v ktorých výrobe sú 
komparatívne lepší, t. j. Angličania budú vyrábať víno (pretože môžu vyrobiť 6-násobne 
väčšie množstvo) a Portugalci budú vyrábať bavlnu (pretože jej vyprodukujú 1,5-násobne 
menej), spolu dokážu vyrobiť až 6 ton vína a 2 tony bavlny. To je viac, než by dokázali 
vyprodukovať, keby obe krajiny jeden polrok vyrábali jeden a druhý polrok druhý produkt 
(touto metódou by vyrobili spolu len 3,5 tony vína a 2,5 tony bavlny). Predstavte si, že by sa 
Angličania rozhodli vyrábať bavlnu a Portugalci by sa rozhodli vyrábať víno. V tom prípade by 
oba národy vyrobili spolu len 3 tony vína a 1 tonu bavlny, čo je oveľa menej než vtedy, keď 
každý národ vyrába tovar, v ktorého výrobe má komparatívnu výhodu. 

Otestujte sa: https://forms.gle/DBGHfn2vSspwymih6  



10.	Medzinárodný	obchod	(2.	časť)	
Určite ste zachytili v správach, že USA uvalilo cla na Čínu, alebo že EÚ funguje ako colná únia, 
preto keď si kupujeme tovary z členských štátov, neplatíme clá. V bežnom živote nás 
prekážky v medzinárodnom obchode ovplyvňujú viac, ako dokážeme vnímať. Kvôli rôznym 
obmedzeniam sú zahraničné tovary drahšie a menej dostupné. Hoci sa prekážky 
v medzinárodnom obchode za posledné roky rapídne znížili, stále ich je veľa a mnoho ostáva 
skrytých. V tejto kapitole sa pozrieme bližšie na to, prečo existujú tieto prekážky a ako 
ovplyvňujú naše každodenné spotrebiteľské správanie. 

Predstavte si, že slovenským umelcom by sa nepáčila konkurencia zo zahraničia. V mene 
ochrany slovenskej hudby by žiadali vládu, aby zaviedla špeciálnu daň, ktorá by bola uvalená 
na lístky na koncert zahraničných umelcov, ich hudbu a iné produkty. Ak by vláda podľahla 
tomuto tlaku, malo by to v prvom rade negatívny dopad na spotrebiteľov zahraničnej hudby. 
Zahraničná hudba by sa pre nich stala drahšou. Naopak, môže sa zdať, že slovenskí umelci 
z tejto situácie ťažia. Nezabúdajme však, že aj iné krajiny môžu zaviesť podobné odvetné 
opatrenia. Tak sa môže stať, že Česko zavedie podobné obmedzenia na predaj slovenskej 
hudby. Českí spotrebitelia, ktorí majú radi slovenské kapely by tak tiež trpeli, lebo by sa pre 
nich stala drahšou a menej dostupnou. 

Akými spôsobmi vlády obmedzujú medzinárodný obchod? 

Clo – daň, ktorú vláda uvalí na import tovaru. Spôsobuje to, že dané dovezené tovary sú 
drahšie. 

Štandard – obmedzenie obchodných vzťahov s istou krajinou, zavedením špeciálnych 
požiadaviek na kvalitu, spôsob výroby, balenia, atď. tovarov. 

Kvóta (kvantitatívne obmedzenie) – obmedzenie množstva istého tovaru, ktoré možno 
importovať či exportovať. 

Embargo – prerušenie všetkých obchodných vzťahov s istou krajinou. 

Štandardným obmedzením obchodných vzťahov medzi krajinami je, keď vlády zavedú 
špeciálne požiadavky na kvalitu alebo vzhľad tovarov. Napríklad americká vláda sa môže 
rozhodnúť, že CD zahraničných umelcov, ktoré sa predávajú v krajine, musia mať rovnakú 
sivú farbu. 

Subvencie slúžia na to, aby boli tovary istej krajiny lákavé pre spotrebiteľov a lacnejšie ako 
konkurenčné. Napríklad slovenskí výrobcovia mlieka dostanú špeciálnu štátnu pomoc, čím 
znížia svoje náklady na výrobu mlieka a to bude v obchodoch lacnejšie ako zahraničné a bude 
sa predávať lepšie. Na druhej strane, aby vláda mohla poskytnúť takúto podporu, musí 
najskôr vyzbierať peniaze od svojich občanov vo forme daní. Tak sa aj sami spotrebitelia 
skladajú na lacnejšie potraviny. 

   

Výmenné kurzy 

Slovensko je členom Eurozóny, preto keď vycestujete do Rakúska, Nemecka, Francúzska či 
ďalších krajín v Eurozóne, nemusíte meniť peniaze. Avšak neplatí to všade. Stačí zbehnúť do 
blízkych  susedných krajín, kde sa platí forintom, korunou, hrivnou či zlotymi. Ak tu chcete 
nakupovať, musíte svoje eurá zmeniť za miestne peniaze.   



Na začiatku roka 2009 ste si mohli kúpiť jedno euro za 30,126 slovenských korún. To bol rok, 
keď sme na Slovensku prijali euro a medzi našom menou a eurom vznikol pevný a 
stabilný výmenný kurz. Pred rokom 2009 sa výmenný kurz medzi eurom a slovenskou 
korunou stále menil. Niekedy stúpal, inokedy klesal. K týmto zmenám dochádzalo z rôznych 
dôvodov. Tu sú dva z nich: 

1. Ak sa zlepšila ekonomika eurozóny, mohli sme očakávať, že euro bude drahšie. Viac 
ľudí bude euru dôverovať. 

2. Ak sa ekonomika eurozóny spomalila, bolo pravdepodobné, že euro zlacnie a ľudia 
budú tejto mene dôverovať menej. 

 
 

Zmeny výmenných kurzov sú dôležité pre domácich výrobcov aj spotrebiteľov – a to nie len 
vtedy, keď chcú cestovať a potrebujú si vymeniť peniaze. Predstavte si, že Jožo vyrába syry 
pre poľské reštaurácie. Tieto syry sa vyrábajú v Banskej Bystrici. Všetci jeho zamestnanci sú 
platení v eurách a všetky materiály a iné výdavky tiež platí v eurách. Hotové syry idú na 
predaj do Poľska. Ak z nejakého dôvodu hodnota poľského zlotého stúpne v porovnaní v 
eurom, Joža to poteší, pretože jeho zákazníci budú mať lacnejšie tovary. Jeden zlotý 
znamená viac eur pre poľské reštaurácie a teda viac syrov. Ak z nejakého dôvodu hodnota 
poľského zlotého klesne v porovnaní s eurom, je to pre Joža zlá správa. Jeho tovary sú v 
Poľsku drahšie, takže menej reštaurácií bude nakupovať jeho vynikajúce syry. 

Otestujte sa: https://forms.gle/PpjJjQd4nPjeoCq1A  



11.	Poistenie	
 

V živote človeka môžu nastať rôzne neočakávané udalosti. Nehoda na ceste, úraz pri futbale, 
či vytopený byt. Nikto nemá rád takéto škody či straty. Aby sme sa zo strachu o naše zdravie 
či majetok nevyhýbali činnostiam, ktoré robíme radi (napr. športovanie, cestovanie) existujú 
spôsoby, ako ako eliminovať riziko straty alebo škody. 

 Riziká existujú vždy a pri každej činnosti, nie je možné sa im úplne vyhnúť. Niektoré druhy 

rizík však vieme znižovať. Pri rôznych zdravotných rizikách je možné vybranou stravou či 

športom zabrániť ochoreniam, rovnako môže pomôcť aj pravidelná návšteva lekára, ktorý 

včas odhalí zdravotný problém. Pri športovaní je lepšie odhadnúť svoje schopnosti a nosiť 

napríklad ochranné prilby alebo chrániče, ktoré môžu zabrániť vážnym úrazom. Poškodeniu 

alebo krádeži majetku je možné zabrániť správnym používaním, skladovaním, či 

bezpečnostnými systémami. Existuje však aj ďalší spôsob, ako zmierniť náklady, ktoré môžu 

so sebou priniesť všetky vyššie popísané riziká, a tým je poistenie. Poistenie nezabráni vzniku 

straty, ale pomôže ju lepšie znášať alebo dokonca aj úplne kompenzovať. 

Čo je poistenie? 

Zjednodušene ho môžeme definovať ako prenos časti rizika na poisťovňu, (resp. 
poisťovateľa), spravidla za vopred dohodnutú cenu a podmienok. V prípade škodovej 
udalosti (poistnej udalosti) sa poisťovňa zaväzuje odškodniť poisteného za vopred 
stanovených podmienok a vyplatiť mu poistné plnenie. Ak si napríklad uzavrieme havarijné 
poistenie na auto, tak poisťovni platíme poistné a v prípade, že nastane nehoda, ktorá spĺňa 
podmienky dohodnuté v poistnej zmluve, poisťovňa nám škodu alebo jej časť preplatí. 

Poistenie je v podstate vytváranie rizikového spoločenstva poistených, ktorí sú ohrození 
rovnakým rizikom, a ktorí platením poistného vytvárajú finančnú rezervu poistiteľa, z ktorej 
sa kryjú poistné potreby členov rizikového spoločenstva. Poistné plnenie sa však neposkytne 
všetkým členom, ale iba tým, u ktorých  nastane poistná udalosť. Finančné dôsledky udalosti, 
ktorá by inak mala na jedného poistníka zničujúci dosah, sa teda rozložia na väčšiu skupinu 
poistníkov. 

Vysvetlime si niekoľko základných pojmov: 

Poistník je osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu. Je povinná platiť poistné 
za poistnú ochranu a má práva stanovené v poistnej zmluve. 

Poistený je osoba, ktorej vzniká nárok na poistné plnenie. Ak napr. manžel uzavrie poistnú 
zmluvu, v ktorej je poistený on aj jeho manželka, môžeme manžela označiť ako poistníka 
a manželku ako poistenú. 

Poistné je cena (platba) za poskytovanú poistnú ochranu. Výšku poistného ovplyvňuje 
mnoho faktorov, v životnom poistení napr. vek poisteného alebo jeho zdravotný stav, v 
neživotnom poistení pri poistení nehnuteľnosti napr. hodnota domu alebo lokalita, v ktorej 
je postavený. 

Poistné plnenie je peňažná suma, ktorú poskytne poisťovateľ (poisťovňa) pri vzniku poistnej 
(škodovej) udalosti na základe poistnej zmluvy. Poisťovateľ je povinný zaplatiť ho 
poistenému za poistnú udalosť, ktorá spĺňa podmienky dohodnuté vopred v poistnej zmluve. 



 

Aký je rozdiel medzi verejným a komerčným poistením? 

Na Slovensku sa pojmom „poistenie“ označujú dva systémy, ktoré sa však od seba významne 
odlišujú: 

1. Verejné poistenie – založené na zákone, ktorý stanovuje výšku poistného (odvodu) 
bez zohľadňovania individuálneho rizika poisteného. Neberie do úvahy náhodilosť 
(poistení môžu vstupovať do poistenia aj napr. v čase choroby). Poistné plnenie má 
povahu dávky a takéto poistenia majú viac charakter sociálneho zabezpečenia ako 
poistenia. 

2. Súkromné (komerčné) poistenie – založené na poistnej zmluve, kde poistené riziko 
musí byť náhodné a rizikovosť poisteného sa oceňuje individuálne. Výška poistného aj 
poistného plnenia je dohodnutá v poistnej zmluve. 

Verejné poistenie zastrešuje štát. Na rozdiel od komerčného poistenia je povinné. Verejné 
poistenie delíme na zdravotné a sociálne. Platí ho automaticky každý zamestnanec. 

Zdravotné poistenie 

Verejné zdravotné poistenie platíme cez zdravotné odvody štátu. Odvodmi sa zaťažuje iba práca – 

čiže časť hodnoty, ktorú odpracuje zamestnanec alebo živnostník, odvádza štátu. Poistenie sa 

uhrádza cez zdravotné odvody – tie smerujú do jednej z troch zdravotných poisťovní, ktoré dnes 

fungujú na Slovensku. Zdravotné poisťovne ročne vyberú cca 5 miliárd eur, ktoré sa použijú na 

zaplatenie liekov, lôžkovej, kúpeľnej a ambulantnej starostlivosti, čiže aj na mzdy lekárov či sestier. 

Poistenec neuzatvára s poisťovňou zmluvu, ale podáva si povinne prihlášku do jednej z troch 

poisťovní. Výber poisťovne nemá vplyv na to, koľko musí platiť.  

Zdravotné poistenie má tzv. solidárny prvok. To znamená, že svojím poistným prispievajú 
jednotlivci aj osobám, ktoré nezarábajú, napr. študentom, dôchodcom, mamičkám na 
materskej, ľuďom v hmotnej núdzi atď. 

Sociálne poistenie 

Opäť ide o súčasť verejného poistenia, ktorá je prevažne povinná. Sociálne poistenie je 
špecifické v tom, že viaceré udalosti, pri ktorých nastáva plnenie, nie sú náhodnými 
udalosťami. Napríklad odchod do dôchodku viete predvídať, materstvo je obyčajne tiež 
poistencom plánovaná udalosť. V týchto prípadoch je trefnejšie povedať, že ide o sociálnu 
podporu (zabezpečenie).  



Sociálne poistenie zahŕňa nasledujúce druhy poistení:  

a) nemocenské poistenie – slúži ako poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu a na 
zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva. 
Vyplácajú sa z neho nemocenské, ošetrovné, materské a vyrovnávacia dávka; 

b) dôchodkové poistenie – ktoré sa delí na starobné poistenie (na zabezpečenie príjmu v 
starobe a pre prípad úmrtia – starobný a predčasný starobný dôchodok, vdovský, vdovecký a 
sirotský dôchodok) a invalidné poistenie (pre prípad, že osoba nie je kvôli zdravotnému 
stavu schopná vykonávať zárobkovú činnosť a pre prípad úmrtia – invalidný, vdovský / 
vdovecký či sirotský dôchodok); 

c) úrazové poistenie – pre prípad, že nastane pracovný úraz, služobný úraz alebo choroba 
z povolania, ktoré poškodia zdravie alebo spôsobia úmrtie. Vypláca sa z neho napr. úrazový 
príplatok, odškodnenie, rehabilitačná dávka, náhrada nákladov spojených s liečením, 
pohrebom a pod.; 

d) garančné poistenie – pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na 
uspokojovanie nárokov zamestnanca. Vypláca sa z neho dávka garančného poistenia; 

e) poistenie v nezamestnanosti – pre prípad straty príjmu zamestnanca v dôsledku 
nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v nezamestnanosti. Z tohto systému sa vyplácajú 
dávky v nezamestnanosti. 

Sociálny systém štátu je značne premenlivý – podlieha častým úpravám a raz za čas aj 
podstatným zmenám. Keďže je to jeden zo základných nástrojov vládnej politiky, je 
nevyhnutné pravidelne sledovať všetky jeho podstatné zmeny. 

Komerčné poistenie  

Komerčné poistenie sa delí na životné a neživotné poistenie. Funguje prevažne na 
dobrovoľnej báze (výnimkou môže byť povinné zmluvné poistenie vozidiel), kde poistník 
uzatvára poistnú zmluvu s poisťovateľom. 

Životné poistenie je poistením osôb a poisťovňa prostredníctvom neho preberá riziká svojho 
klienta, ktoré sa nazývajú biometrické. Biometrickými rizikami sú riziko dožitia a riziko smrti. 
Riziko dožitia spočíva v pravdepodobnosti, že sa poistená osoba dožije konkrétneho dátumu, 
špecifikovaného v zmluve. Poistenie pre prípad dožitia je teda poistením pri ktorom je 
poistnou udalosťou dožitie sa dohodnutého veku poisteným. Riziko smrti spočíva naopak v 
pravdepodobnosti, že poistený zomrie v časovom období, ktoré bolo v zmluve definované 
(buď do určitého dátumu, alebo kedykoľvek – t. j. na celý zvyšok života). Poistenie pre prípad 
smrti je teda poistením, pri ktorom je poistnou udalosťou smrť poisteného. 

Medzi základné produkty životného poistenia ponúkané na Slovensku patria: 

1. Rizikové životné poistenie – ide sa o poistenie pre prípad smrti. Jediným poistným 
rizikom je úmrtie poisteného, ku ktorému môžu byť pripojené aj pripoistenia (napr. 
invalidity alebo kritických chorôb). 

2. Kapitálové životné poistenie (KŽP) – na jednej strane spája klasické poistné krytie – 
riziko smrti a dožitia, a na druhej strane poskytuje možnosť vytvárať si postupne 
finančnú rezervu. Tento produkt (spolu s investičným životným poistením) spája 



poistenie s investovaním. KŽP vždy obsahuje istú garanciu zo strany poisťovne – t. j. 
investovanie prostriedkov v rámci sporenia, ktoré vykonáva poisťovňa na svoje riziko. 

3. Investičné životné poistenie (IŽP) – rovnako ako KŽP spája poistné krytie s 
investovaním. Zásadný rozdiel medzi KŽP a IŽP spočíva v spôsobe investovania – kým 
v prípade KŽP časť určenú na investovanie investuje poisťovňa podľa vlastného 
uváženia, bez zásahov klienta a na svoje vlastné riziko, v rámci IŽP je táto časť 
poistného investovaná síce prostredníctvom poisťovne, ale rozhodnutie a výber 
konkrétnej investičnej možnosti prináleží priamo klientovi, ktorý však znáša aj 
investičné riziko s tým spojené. V prípade IŽP teda nie je prítomná garancia poisťovne 
(ako je to v prípade KŽP) a výška nasporenej sumy, ktorú pri ukončení zmluvy klient 
dostane vyplatenú, závisí od aktuálnej hodnoty investícií, ktoré si klient vybral. 

Na rozdiel od neživotného poistenia, v prípade životného poistenia môže byť poisteným 
výlučne fyzická osoba – nikdy nie firma, vec, predmet a pod. Niekedy sa mylne medzi životné 
poistenie zaraďujú aj dve ďalšie riziká viazané výlučne na fyzické osoby – úraz a choroba. Tie 
však oficiálne patria medzi neživotné poistenia, aj keď všetky štyri uvedené riziká (t. j. 
dožitie, smrť, choroba a úraz) sa zvyknú súhrnne nazývať aj poistenie osôb (podľa 
Občianskeho zákonníka). Do samotného životného poistenia však patrí iba dožitie a smrť. 

Neživotné poistenie 

Neživotné poistenie kryje širokú škálu rizík neživotného charakteru, ktoré nespadajú pod 
životné poistenie a ohrozujú majetok poisteného. Prevažne ide o poistenie majetku a 
poistenie zodpovednosti za škody. Patrí sem aj vyššie spomínané poistenie úrazu a choroby. 

Poistenie majetku slúži na znižovanie rizík, akými sú napr. požiar, výbuch, povodeň, 
krupobitie, úder blesku, krádež a pod. Časté a známe druhy poistenia sú napr. poistenie 
nehnuteľnosti – podľa názvu chráni nehnuteľné časti stavby, ako sú múry domu, strecha, 
podlahy, strop, okná, dvere atď. Poistenie domácnosti naopak chráni hnuteľný majetok – 
nábytok, domáce spotrebiče, šaty – laicky povedané všetko to, čo by vypadlo, keby ste 
budovu obrátili naruby. Havarijné poistenie vozidla slúži najmä k náhrade škôd na 
poistenom aute – na krytie škôd, ktoré vznikli pri havárii, živelnej pohrome, krádeži, 
vandalizme a pod. 

Poistenie zodpovednosti za škody slúži na krytie tých škôd, ktoré poistený spôsobil tretím 
osobám. Typickým príkladom je povinné zmluvné poistenie. Ak spôsobíte nehodu a škodu 
na aute pána Kováča, vaše povinné zmluvné poistenie slúži len na úhradu škôd pre pána 
Kováča. Ako názov napovedá, povinné zmluvné poistenie je povinné a musí ho mať 
uzatvorené každé prihlásené vozidlo. Ak by ste chceli kryť škody aj na svojom aute, je nutné 
uzavrieť havarijné poistenie. 

Poistenie je dôležitou súčasťou moderného života. Bez poistenia by nemohli správne 
fungovať mnohé oblasti dnešnej spoločnosti a ekonomiky. Poisťovací priemysel poskytuje 
krytie širokého spektra rizík, čo uľahčuje každodenný život jednotlivcom i firmám v 
podnikaní, inováciách a rozvoji. 

Otestujte sa: https://forms.gle/HGMRkiYxD3KoZ3P67 


